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Título do minicurso:

Avaliação da Educação Infantil no Brasil: debates teóricos, metodológicos e políticos.

Ementa:

Com base em contribuições da literatura relativas à avaliação de políticas e ao campo da educação infantil, o minicurso
propõe a análise de estudos e propostas de avaliação direcionadas à primeira etapa da Educação Básica, propiciando um
debate politicamente situado sobre iniciativas contemporâneas de avaliação educacional. Os estudos serão desenvolvidos
em torno dos seguintes tópicos: 1) A inserção da avaliação da educação infantil no Sistema de Avaliação da Educação
Básica (SAEB): trajetória e princípios norteadores; 2) Diretrizes e possibilidades para delineamento metodológico de uma
sistemática de avaliação da educação infantil; 3) Concepções de avaliação e de qualidade em disputa na Educação
Infantil.

Objetivos:

O tema da avaliação da qualidade da educação infantil entrou na agenda das políticas educacionais do país há alguns
anos e, desde então, proposições de diferentes setores e atores (gestores/as públicos, profissionais e pesquisadores/as do
campo da educação infantil, organizações da sociedade civil, dentre outros) vêm se colocando no/em debate. Embora se
tenha consenso quanto à necessidade de institucionalização da avaliação da educação infantil no âmbito do Sistema de
Avaliação da Educação Básica, diferentes caminhos e enfoques vêm sendo propostos para essa avaliação. Nessa
perspectiva, o minicurso tem como objetivos principais: i) resgatar os principais momentos da trajetória de inserção da
avaliação da educação infantil no Sistema de Avaliação da Educação Básica; ii) analisar algumas proposições referentes ao
delineamento metodológico de uma sistemática de avaliação da educação infantil; iii) caracterizar concepções de
avaliação e de qualidade presentes em algumas propostas para a avaliação da Educação Infantil, problematizando
desdobramentos dessas iniciativas.

Metodologia/Avaliação

Para o desenvolvimento do minicurso serão adotados os seguintes procedimentos: i) exposição temática dialogada; ii)
análise documental; e iii) atividades de aprofundamento em pequenos grupos. No que tange à avaliação dos cursistas,
será utilizado como critério a frequência (conforme normas estabelecidas pela Anped). Em relação ao minicurso, no último
dia será realizada uma avaliação no grande grupo, em relação à: i) pertinência/relevância da temática e ii) dinâmica de
trabalho e conteúdos abordados.
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